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Az ülés elnöke; dr. Köllner Ferenc, az önkormányzati tárgyalócsoport ügyvivője 
 
Napirend; Kormányrendelet-tervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
végrehajtásáról a művészeti,  közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
/A július 14-15-i ülés napirendjének második olvasata./ 
 
Napirend előtt a szakszervezeti oldal ügyvivője két kérdést tett fel az illetékes tárcáknak /IM, 
PM, MüM/: 
- Hogyan magyarázható jogilag,  hogy egy, már egyeztetett jogszabály-tervezetet 
/közművelődési vhr./ újra kelljen tárgyalni, mivel kormányzati részről figyelmen kívül 
hagyták az érdekegyeztetés eredményét? 
- Mi a jogi alapja a közoktatási vhr-ről hozott kormány-döntésnek, hiszen a tervezetről a Kjt. 
4.§-a alapján megkezdett érdekegyeztetés félbeszakadt,  így a kormányzati döntésre a 
törvényben előirt érdekegyeztetés nélkül került sor? 
Az önkormányzatok - a szakszervezetek felvetéséhez csatlakozva - arra utaltak,  hogy a 
közoktatási vhr. tárgyalásának a folytatását a KIÉT titkárságának a költségvetéssel 
foglalkozó,  soron következő ülés napirendjére kellett volna tűznie. Álláspontjuk szerint a 
KIÉT-ben született megállapodásokat a Kjt.  4.§ /4/ bekezdése alapján a kormánynak 
módositás nélkül kell kihirdetnie. 
A kormányzati oldal ügyvivője egyetértett azzal,  hogy egy megállapodást nem illik felrúgni,  
amennyiben pedig nem hajtható végre, úgy a témát újra a KIÉT elé kell hozni. A 
közművelődési vhr. esetében azonban nem megállapodásról volt szó: a jogszabály-tervezetet 
a kormányzat véleményezés, részletes konzultáció céljából terjesztette a KIÉT elé. A MüM 
Jogi Főosztálya képviselőjének álláspontja szerint kormányrendeletek /törvények/ tervezete 
esetén a kormányzatnak a Kjt.  4.§ /l/ bekezdése szerinti egyeztetési kötelezettsége van. A 
KIÉT ennek alapján véleményezésre,  nem egyetértésre jogosult. Az egyeztetett vélemény 
nem azonos a Kjt. 4.§ /4/ bekezdése szerinti megállapodással. 
A közoktatási vhr. elfogadásával kapcsolatos szakszervezeti kifogásra a kormányzati 
tárgyalócsoport ügyvivője elmondta, hogy adminisztratív hiba folytán nem került a KIÉT elé 
a tervezet, mivel a titkárságnak nem állt rendelkezésére az MKM által előterjeszteni kívánt 
rendelet. 
A szakszervezeti és az önkormányzati oldal a kormányzati választ nem fogadta el. 
Hangsúlyozták, hogy a közművelődési vhr.  esetében ragaszkodnak a július 14-15-i 
megállapodás szerinti szöveghez. A közoktatási vhr. esetében a szakszervezetek a rendelet 
rendkívüli KIÉT ülésen történő újratárgyalását kérték - még annak aláírása, illetve kihirdetése 
előtt. Az önkormányzatok a közoktatási vhr. elfogadását alkotmányellenesnek minősítették, 
mivel az egyoldalú kormányzati döntés mind az önkormányzatoknak, mind a 
szakszervezeteknek a jogalkotásról szóló törvényben rögzített véleményezési jogát sérti. 
Amennyiben a kormány nem talál módot a döntés korrigálására, úgy készek akár az 
Alkotmánybíróság elé vinni az ügyet.  Ugyancsak elfogadhatatlannak tartják az 
érdekképviseletek a Kjt.  4.§-ára vonatkozó kormányzati értelmezést. 
A kormányzati válaszban elhangzott, hogy mivel a közoktatási vhr. már aláírásra került, így 
korrekcióra legfeljebb a vhr. módosításával lenne lehetőség. 



Az önkormányzatok élesen vetették fel a rendeletek finanszírozásának a kérdését is. 
Elfogadhatatlannak tartják a Pénzügyminisztérium azon álláspontját, hogy a fedezet az  1993.  
évi normatívákban benne van. A Kjt. és a vhr-ek végrehajtásából eredő 
többletkötelezettségeket olyan plusz feladatnak tekintik, amelyhez többlettámogatást 
igényelnek. 
A szakszervezeti oldal a finanszírozás kapcsán emlékeztetett a pénzügyminiszter azon 
kijelentésére, miszerint az 1993. évi költségvetésben nincs fedezet a Kjt. végrehajtására, és 
ezzel összefüggésben újra felidézték az 1993-as költségvetéshez tett módosító javaslataikat. 
A kamarák képviselője kifejtette,  hogy a munkavállalók rövidtávú érdekei indokolatlanul 
előtérbe kerültek az intézmények működőképességének a rovására. Amennyiben nincs 
fedezet a Kjt-re, úgy azt vissza kell vonni, nem lehet az intézményeket lehetetlen helyzetbe 
hozni. 
Kormányzati részről elhangzott, hogy közelítő számítások készültek, ezek szerint a 
végrehajtás egyetlen ágazatot sem lehetetlenít el. Az egyes intézmények vonatkozásában 
előfordulhatnak problémák, de ezt nem lehet általánosítani és központilag,  normatív módon 
kezelni. 
A konkrét napirend kapcsán a szakszervezeti oldal kétpontos megállapodási javaslatot 
terjesztett elő: 
- a közművelődési vhr. minden alapkérdésben /pl. pótlékok köre/ kerüljön szinkronba a 
közoktatási vhr. rendelkezéseivel, szűnjön meg a két terület közötti indokolatlan 
megkülönböztetés /ezt az azonosságot a július 14-15-i megállapodás szerinti szöveg 
biztosítja/, 
- az előterjesztő vállalja fel,  hogy a kormányülésen bemutatja a vhr. végrehajtásának 
pénzügyi hátterét és az ezzel kapcsolatos szakszervezeti és önkormányzati igényeket. 
A javaslatot az önkormányzati és a kamarai oldal támogatta. 
Az ülés a napirendet a következők elfogadásával zárta: 
1./ A kormányzat 10 napon belül /október 15-ig/ biztosítja a közművelődési vhr. 
tárgyalásának a lehetőségét, vagy legalább ezen időszakon belül a tervezetet rendelkezésre 
bocsátja és az ülést összehívja. 
2./ A tárgyalás alapja a szakszervezetek és az önkormányzatok álláspontja szerint a július 14-
15-i megállapodás szerinti szöveg illetve a közoktatási vhr-rel biztosított értelemszerű 
szinkronitás. A kormányzati oldal ígéretet tesz arra, hogy ahol lehetséges,  a korábbi változat 
szövegét illetve a lehetséges szinkronitást tekinti a tárgyalás alapjának, mivel az egyes vhr-ek 
közötti szinkronitás igénye nem teszi lehetővé teljes egészében a korábbi megállapodás 
szerinti szöveg módosítás nélküli átvételét. 
3./ A három érdekképviseleti tárgyalócsoport részére 10 napon belül átadásra kerül a 
közoktatási vhr. elfogadott szövege. 
Ügyrendi javaslatok: 
1./ Az önkormányzati ügyvivő javasolta, hogy a kormányzat tekintse át a "szigorúan titkos" 
minősítéssel ellátott kormányzati anyagok érdekegyeztetésének gyakorlatát. Az ilyen 
minősítés nehezíti a testületi állásfoglalás kialakítását. 
2.1 A szakszervezeti ügyvivő kérte, hogy a KIÉT tűzze napirendjére az alapszabály 
tárgyalásának folytatását . 
 
Budapest,  1992.  október 6. 
Készítette: Horváthné Batár Emese  
 
 
Vadász János s.k. munkavállalói oldal 
 



Popper László s.k. kormányzati oldal 
 
Török Imre s.k. kamarai oldal 
 
Dr. Köllner Ferenc s.k. önkormányzati oldal 
 
 


